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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 מח' ד(בראשית ) "אלי הנני מפרך והרבתיך ויאמר"

 (רש"י" )לצאת ממני עוד קהלשעתידים  בשרני"
מורה על  "קהל"לשון השהוא משום שאר השבטים אשר ליותר מ "קהל"יוסף יעקב לשקרא " שמה כלי יקרמבאר ה"

בני כן נמנעים ל ,העין הרע מצוי בו ביותרגם  ,גדולקהל בו  שישבמקום אבל  ,במקום אחדהרבה אנשים של ת תקהלוה
משום  המזיקאינה  ותקהלתההלהם ש ,שבט יוסףלהשבטים חוץ מאשר  לכנכון להזה אך הדבר  .יותוקהלתהמהאדם 

  "בן פרת יוסף בן פרת עלי עין" פסוקהמזאת למדו ו)ברכות כ( שבט יוסף מזיק ל הרעשאין העין שאמרו חז"ל 
 .קרי ביה עולי עין

  

  (בראשית מט' ג" )ראובן בכורי אתה"
יעקב ה לשהי "וראשית אוני כחי", ולא רק זאת אלא שהוא "בכורי אתה" ,שהוא הנו הבכורראובן יעקב מעיד על 

 "ויתר עז"שנה,  שמונים וארבעלבטלה במשך פה יטשום הוציא לא להרהר ולא לש ובעצמלשלוט  סבלנותהשאת וה
מתפלא  הקדוש,  ""אלשיך, אומר הןלכו .נגדוחם לה יעקב ניון והרהור הייסלידי נאותו  מביא אם היהש יצרהנגד ויצא 

לעמוד בלחץ ח ילהצלא ניגוד ליעקב ב, "פחז כמים"יעקב נגד היצר,  ה שליעקב כיצד ראובן, שהוא ההוכחה לעמיד
להימנות  ךשישראובן ימ", תותר אלבכל זאת מברך יעקב את ראובן, ". קנאהלכבוש את ה זועו הלא היה ל, ושל היצר

  , "בכורי אתה". סוייחעניין בכור לעדיין ייחשב הו םאחיהבכלל 

 

 (בראשית מט' ד) "כי עלית משכבי אביך"

 , (ט בראשית מט'" )מטרף בני עליתא. " ,"עליתיש שלושה פסוקים המכילים את המילה "רה ומסלפי ה
 סורה על פיאת המ ב"פני דוד"רבינו החיד"א ג. הפסוק שלפנינו. מבאר , (יט 'תהלים סח" )עלית למרוםב. "

 . וביארו חז"ל שההצלה של ראובן במעשה בלהה "ואל ימות" ,יוסף במעשה ",יחי ראובן: "ז״למה שאמרו ח
 משכבי כי עלית "מה שאומרת המסורה:  וזה. יוסףאת הציל הוא ה שזבזכות היתה מעונש על מעשה בלהה 

 נאמר שעליו  משה רבינושיוסף, תזכה את הצלת " דהיינו בני עלית מטרףכיון ש"מעשה בלהה, אך אביך" ב
 .ךותא יציל "עלית למרום"
 

  (ה 'נבראשית ) "י לאמורנבי השביע"א
יוסף מדגיש אלא דברך" כאנכי אעשה ואמר "הוא בעצמו נשבע פרעה שמר לוא א" שיוסף למשך חכמהמבאר ה"

עליהם אותו  שהמליכואחר ש ,בעמו ובארצו דכבוגחשב יוזאת כדי שיוסף לא , "השביעני, "אבי השביע אותושאביו 
כנען. לכן , וקובר אותו בקברו היה לתפארת למצרייםמוציא את אביו, שוגומל להם רעה  הואהרבה, ות ועשו לו טוב

חברו את ם יכול להשביע דאהש טפשו. והדבר לו בחייוהכין אותו ו בקבר אות רוקבשיו אות אביו השביעיוסף שאמר 
 מתהאדם ש יאמנם אחר צרים.מו באות רולא יקבשולכנען שיוליך אותו ב את יוסף קיע לכן השביע, בר שברשותודב

ת מיעקב אבינו לא ש)תענית ה:( אמרו חז"ל . אולם (דין כבודרק מ), והגוף אינו שלו בר שברשותודכבר אינו הגוף 
 .ו במצריםאות רושלא יקבאת יוסף  ברשותו ויכול להשביענמצא יין הגוף דעשוהוא חי, נמצא 
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 "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
 דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"והרה"ג אליהו 

 יוסף בנימין בר חביבה ז"ל נלב"ע יט' מרחשון תשפ"ב   אליהו בן חמו בר אסתר ז"ל נלב"ע טו' סיון תשפ"א

 תנצב"ה
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  (אשית מז' כחרב" )ויהי ימי יעקב"
היו של יעקב להורות שכל ימיו " כדי ויהיו"ולא אמר ויהי" "שהכתוב אומר  רבי אברהם סבאע ב"צרור המור"אומר 

היה י"ז שנה שאותם כל ימיו ה "ויהי" שלימב. ורמז גם "אין ויהי אלא לשון צערמו שאמרו חז"ל "בצער ובדאגה כ
ויהי כל ימי "לו אמר יכא ,נחשבים לכלוםלא  ,אחר שהיו בצערמ ,מצרים שהיו במנוחה עם יוסף. כי כל שאר הימיםב

 . ינם בכלל חייםלת הפסוק. אבל שאר השנים איהנזכרים בתח "יעקב ושנות חייו אלו הי"ז שנה
 

 (ה 'מח)בראשית  "יהיו לי ושמעון כראובן ומנשה אפרים"

ך אותם יברהוא ר שכא ,ברכהה בשעתש הקודש ברוחעכשיו ידע  כבר יעקבש ב"העמק דבר"ן י'הנצי"ב מוולוזמבאר 
 סבורהוא היה ו ,זאת כך הבין לא יוסף אבלולכן הוא עושה זאת גם כעת.  מנשהפני ל אפריםאת  יקדיםהוא  ,ר כךאח
ך הוא כמו אפרים, שהוא שהוא אמנם הראשון א ראובן אתכך ב להשפילכדי  מנשהפני ל אפריםאת  הקדיםיעקב ש

 פני מנשה. ל אפריםיעקב את  הקדיםשראה שגם כאן  הברכה בעת נבוךיוסף  היה כןל. יוסף בבני השני
 

 מט' ח(בראשית ) "אחיך יודוך אתה יהודה"
כי לא נמצא בך  ,הקודמים לךהאחים לאחר שנפלו כל  ,אתה הוא הראוי למלכותש" אומר יעקב ליהודה ספורנו"הלפי 
. למלוךאתה ראוי שכיון  ,אחיך"יודוך " ,מלךהיות עליהם ך לאות בלויק, וגם אחיך מלךהיות ך מאות פגם שימאיסשום 

לך  וישתחוו" (שמות כג' כז" )ונתתי את כל אויביך אליך עורף"ין יינוסו מפניך כענאויביך כל , "בעורף אויביך ידך"
לא תמלוך על כל האומות ואז ו "עד כי יבא שילה" ,האומותכל אבל לא על  ,תמלוך על כל בני אביךאתא , "בני אביך

 . על בני אביך בלבדרק 
 

  (י )בראשית מט' "יסור שבט מיהודה לא"
נתן יסור ממשלתו להתואילך לא  ,ת דודממלכיתחיל למלוך, הוא שמאז שה דשיעקב מברך את יהו" חזקוני"אומר ה

להיות ים סופרהדרך " הוא כיון שמבין רגליו ומחקקומה שאמר "לדוד. וניתנה שאול  מלכותכמו שהוסרה  ,לשבט אחר
ונתנה לירבעם מלכות  ,בית דוד אז נחלקה מלכות, ש"כי יבא שילה עד"וברכה זו טובה . בין רגלי המושל יםיושב

כי יבא  עד"לביאור אחר . "וימליכו עליהם את ירבעם שילהויבואו "שנאמר  "כי יבא שילה עד"וזהו  ,עשרת השבטים
תקבצו שם שה "עמים יקהת ולו"שקרע בגדי רחבעם לי"ב קרעים.  ,שהיה משילה ,אחיה השילוני" עד שיבוא שילה

זה לזה  סמוכים, ושכם ושילה "ך אותוויבא רחבעם שכמה כי שם בא כל ישראל להמלי"ירבעם כדכתיב את להמליך 
  "ויניחה שם במקדש ה'אחר כך "ב ווכת( שע כד' אויה) "שכמהשבטי ישראל ויאסוף יהושע את כל "כדכתיב 

 והוא משכן שילה. 
 

  (יח' טת מ" )בראשיקויתי ה' לישועתך"

כיון שראה יעקב " שדעת זקנים מבעלי התוספות"לשבט דן? מובא ביעקב  ו שלמה הקשר בין הפסוק שלפנינו לברכת
 ,נכון להתהלל בגבורתוה זאין והוא מנצח את הפלישתים, בור יגשמשון הוא ש יפל עף אשגבורת שמשון אמר  תא
ויצמא נאמר "מיד ( שופטים טו' טז) "בלחי החמור הכתי אלף איש"אמר ותהלל שמשון הש בשעהשנו אכן מצאו

. גם כאן מברך לבדו' רק מההיא הגבורה ש שהודה "ה' אתה נתת ביד עבדך את התשועה"עד שהודה ואמר  "מאוד
 הקב"ה כדכתיב  להם שחון ציהגבורה והנלו הכי צריך לדעת שואפי" רךיהי דן נחש עלי דיעקב את דן "

 ". לישועתך קויתי ה'"
 

  (כח 'מטבראשית ) "אותם ךאיש אשר כברכתו בר"

, האחד שבח יש שתי משמעויות"ברכה" שלמושג  "תוספת ברכה"מבאר ה. "כברכתו"הלשון ת רור מה כוונבלא 
ויברכו את "כמו רצון, בקשה, הוא הבעת משאלה, בנוסח התפלות, והשני הברכות שוהודאה, כמו כל ברכות הנהנין ו

  ךל ... ויתןיברכהוו" יצחקשנאמר אצל כמו , ו(ס ד'כבראשית )" קה ויאמרו לה אחותנו את היי לאלפי רבבהרב
ת טבעי בניו, כל אחד ן ברכותיו של יעקב, ככל אב היודע איבעניכך גם  .(בראשית כז' כח)" ים מטל השמיםהל-הא

איש "באור הלשון לפי זה, לבו.  אותו כפי טבעו, כלומר, כפי משאלות ך, וברדטבע כל אחהשלו, ידע יעקב את ב
 משאלותיו ומשאת נפשו. פי מהשבטים לכל אחד  ך, שבר"אותם ךכברכתו בר

 

 כד(נ' בראשית ) "יוסף אל אחיו אנכי מת ויאמר"
אריכו ימים ם יהושחיים באחיו ש , לקראת מותו,שיוסף רואה הרמב"ןלא ימותו? מבאר האחים שאר וכי רק יוסף מת? 

שאחיו וסף י , כי בראותכה(בראשית נ' )" יוסף את בני ישראל וישבע"אמר: , ולכן נלויצל ים ארואשפי יותר ממנו, כ
, כי יקחו את עצמותיו אתם הגאולה לעתששיצוו גם את בני בניהם  אביוכל בית את בניהם ואותם ואת זקנים השביע 

 ועל מועד הגאולה.  הגלותעל שטר החוב של מיעקב לם וכידעו 
  
 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה  :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 מרסדס.חמו בר אשר בן   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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